EVERY DAY WE PUT OUR
FIBRE TO THE TEST.
OUR PAPER,
OUR AMBITION.

OUR PAPER, OUR AMBITION.

Destaques do 1º Trimestre 2014 (vs. 1ºTrimestre 2013):
•

Volume de negócios cresce 2,4% para € 365,3 milhões

•

Aumento de 7% no volume de papel e de 5% no volume de pasta vendidos

•
•
•

Forte geração de cash flow livre
Redução da dívida líquida em cerca de € 90 milhões
Redução do Rácio de Dívida Líquida / EBITDA para 0,7

Síntese dos Principais Indicadores – IFRS
(não auditados)
(5)

2013

Variação
1ºT14/
1ºT13

Variação
1ºT14/
4ºT13

356,9
85,3
58,3
- 3,1
44,7
22,5
2,8
341,1

393,4
90,4
50,0
1,5
60,3
42,8
3,8
307,1

2,4%
-8,6%
-10,9%
135,3%
-8,6%
35,3
-1,5
-89,5

-7,1%
-13,8%
3,7%
-574,5%
-32,3%
15,0
-2,5
-55,4

23,9%
12,5%
12,1%
12,7%
54,6%
0,9

23,0%
15,3%
16,2%
11,3%
52,5%
0,9

-2,6 pp
-1,3 pp
- 1,2 pp
-1,0 pp
+1,6 pp

-1,7 pp
- 4,2 pp
-5,3pp
+0,4 pp
+0,5 pp

1º Trimestre

1º Trimestre

4º Trimestre

2014

2013

Vendas Totais
(1)
EBITDA
Resultados Operacionais (EBIT)
Resultados Financeiros
Resultado Líquido
(2)
Cash Flow Livre
Investimentos
(3)
Dívida Líquida Remunerada

365,3
78,0
51,9
- 7,3
40,8
57,8
1,3
251,6

EBITDA / Vendas
ROS
ROE
ROCE
Autonomia Financeira
(4)
Dívida Líquida / EBITDA

21,3%
11,2%
10,9%
11,7%
52,9%
0,7

(5)

Milhões de euros

(1) Resultados operacionais + amortizações + provisões
(2) Var. Dívida liquida + dividendos + compra de acções próprias
(3) Dívida bruta remunerada – disponibilidades
(4) EBITDA correspondente aos últimos 12 meses
(5) A variação percentual corresponde a valores não arredondados
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1.

ANÁLISE DE RESULTADOS

1º Trimestre de 2014 vs. 1º Trimestre de 2013

As perspectivas relativamente à manutenção de um enquadramento difícil para 2014, embora menos
acentuado que em anos anteriores, com a possibilidade de alguma estabilização do consumo, foram sendo
confirmadas ao longo do primeiro trimestre. Deste modo, o Grupo registou um aumento de 2,4 % no seu
volume de negócios no primeiro trimestre de 2014, sustentado essencialmente no aumento do volume das
vendas de papel.

No negócio da pasta branqueada de eucalipto (BEKP), as condições de mercado ao longo do trimestre
mantiveram-se resilientes. Apesar do arranque da produção de uma nova fábrica, no Brasil, no final do ano
passado, ocorreram outros factores, tais como o aumento da procura de pasta pelo mercado chinês e algumas
paragens de produção para manutenção típicas deste período entre os produtores de pasta de celulose, que
contribuíram para equilibrar o mercado nos primeiros meses de 2014. No entanto, os aumentos de preço
anunciados para o início do ano não se concretizaram, tendo o índice do preço de pasta hardwood (FOEX –
BHKP em USD) evoluído negativamente, no primeiro trimestre situando-se cerca de 3% abaixo do preço do
primeiro trimestre de 2013. Apesar de ter registado também um crescimento em termos do volume de pasta
vendido, o Grupo fechou o trimestre com uma redução no valor das suas vendas de pasta em cerca de 7%, o
que se explica por uma redução maior no seu preço médio de venda.

Na área do papel, e em particular no papel de escritório, o início do ano ficou marcado por uma maior
actividade do que é característico deste período, tendo-se assistido a uma melhoria no nível de encomendas
registadas pelos produtores europeus. Salienta-se o aumento em cerca de 6% do volume de produção do
Grupo, que sustentou a evolução também positiva das vendas de papel fino não revestido (UWF), que, em
termos homólogos, cresceram cerca de 7%. O crescimento do volume de vendas permitiu mais do que
compensar a redução do preço de papel que se verificou neste período, já que o índice de referência - FOEX –
A4 – B copy – se situou cerca de 3% abaixo do seu valor em 2013. O volume de negócios do papel acabou por
ser superior em mais de 4% ao valor do 1º trimestre de 2013.

Neste enquadramento de baixo nível de preços, nos valores mínimos verificados desde Agosto de 2010, e com
uma procura que se mantém sustentada, a Portucel decidiu comunicar aos seus clientes um aumento de preço
do papel UWF de 3% a 5% no mercado Europeu a partir do início de Abril, depois de ter efectuado com
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sucesso aumentos equivalentes nos mercados dos Estados Unidos, Médio Oriente, África e América Latina.

Na área da energia, a produção bruta no 1º trimestre de 2014 ficou ligeiramente abaixo do valor do período
homólogo em 2013. Para esta redução contribuiu essencialmente a paragem anual de manutenção da Central
Termoeléctrica a Biomassa (CTB) de Cacia.

Do lado dos custos, o Grupo registou um agravamento no custo unitário de madeira, influenciado pelas difíceis
condições atmosféricas neste período, o que foi parcialmente mitigado pela evolução positiva de outros
factores de produção, nomeadamente do preço de compra da energia e de algumas rubricas dos custos fixos.

Neste cenário, o EBITDA consolidado foi de € 78,0 milhões, o que representa uma redução de 8,6%. O valor da
margem EBITDA / Vendas situou-se em 21,3%, o que traduz uma diminuição de 2,6 pontos percentuais face a
trimestre homólogo e que resulta essencialmente da redução verificada no preço médio de venda do papel e
no aumento dos custos da madeira.

Os resultados operacionais foram de € 51,9 milhões, 10,9% abaixo do valor do primeiro trimestre de 2013.

Os resultados financeiros foram negativos em € 7,3 milhões, o que compara com um valor também negativo
de € 3,1 milhões no primeiro trimestre de 2013. Esta evolução é explicada fundamentalmente pelas operações
de refinanciamento de dívida concretizadas em 2013 e que resultaram num aumento da dívida bruta e
respectivo custo financeiro, assim como pela diminuição expressiva e generalizada das taxas de remuneração
da liquidez detida pelo Grupo.

A taxa efectiva de imposto do trimestre situou-se em 8,5%, bastante abaixo da taxa de 19% registada no
trimestre homólogo e que resulta essencialmente da libertação de provisões que tinham sio constituídas neste
âmbito e que se vieram a revelar não necessárias. Assim, o resultado líquido consolidado do período foi de €
40,8 milhões, o que representa um decréscimo de 8,6% face ao período homólogo.
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1º Trimestre de 2014 vs. 4ºtrimestre de 2013

O volume de negócios do Grupo evidencia uma redução de cerca de 7% face ao quarto trimestre, uma
evolução em linha com os anos anteriores e explicada sobretudo pelas elevadas vendas de papel no 4º
trimestre, de acordo com a sazonalidade típica deste período.

Apesar do volume de vendas de papel no 1º trimestre ter evoluído de forma muito favorável, como já se
referiu, acabou por ficar aquém do registado do 4º trimestre em cerca de 10%. O Grupo teve, no entanto, uma
evolução bastante positiva nos preços de venda de papel, dado que o aumento dos preços praticados nos
mercados da América de Norte, América Latina, Médio Oriente e África, assim como a melhoria do mix de
produtos vendidos nesses mercados, permitiu um crescimento de mais de 3% no preço médio do 1ºtrimestre,
apesar do índice de referência FOEX – A4 – B copy ter caído 0,8%.

No que respeita a pasta BEKP, em resultado de uma maior integração em papel e da paragem planeada no fim
do trimestre, as vendas situaram-se cerca de 11% abaixo do volume vendido no trimestre anterior, tendo o
preço caído um pouco mais de 2%, em linha com a evolução do índice do Foex, BHKP em Euros.

Neste enquadramento, o EBITDA do trimestre apresenta uma evolução desfavorável em relação ao trimestre
anterior, decrescendo em 13,8%, verificando-se também um decréscimo na margem EBITDA/Vendas, de 1,7
pontos percentuais, passando de 23% para 21,3%.

Os resultados operacionais ficaram 3,7% acima dos resultados no quarto trimestre de 2013, os quais tinham
sido negativamente afectados pelo registo de provisões de mais de € 14 milhões em 2013.

1.

ANÁLISE DE MERCADO

2.1 Papel UWF

O primeiro trimestre de 2014 confirmou a melhoria da procura de papéis finos não revestidos na Europa
iniciada no último trimestre de 2013, registando um crescimento estimado homólogo de 3%. A ainda
moderada retoma económica europeia e o balanço exportações / importações mais favorável justificam este
desempenho do mercado Europeu. Contudo, os níveis de desemprego e o desempenho de sectores conexos
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com a actividade papeleira, nomeadamente as vendas de computadores e impressoras recomendam
prudência, mas também indicam que há ainda potencial a realizar em caso de recuperação económica mais
sólida.

A indústria Europeia registou índices de taxa de utilização de capacidade de cerca de 96%, denotando um
incremento sensível face a igual período de 2013, tendo o Grupo operado, como habitualmente, a 100% da
capacidade. A carteira de encomendas da indústria atingiu, em finais de Março de 2014, os valores mais
elevados desde o primeiro trimestre de 2012 e apenas comparáveis na história recente com os anos fortes do
mercado de 2007 e 2010, tendo no início do ano o grupo registado o máximo histórico na sua carteira de
encomendas.

Nos EUA, outro mercado chave na estratégia comercial do Grupo, a forte redução de capacidade local de
produção de UWF criou condições para um aumento de preço no mercado, tendo o principal índice de
referência do sector (Risi 20lb A4) aumentado 20 USD/t durante o trimestre.

Nos mercados Overseas, verificou-se o crescimento na procura de papel UWF em diversas regiões, em
particular Ásia, Médio Oriente e América Latina.

Com este enquadramento, o Grupo atingiu o seu volume máximo de papel alguma vez colocado num primeiro
trimestre, com crescimento de 7% em termos homólogos. Este resultado foi sustentado num crescimento dos
volumes realizados nos mercados Europeus, com crescimento de 6% face a igual período de 2013 e num
continuado alargamento geográfico, com acrescida penetração na América Latina e Médio Oriente.

Reforçando a posição de liderança na produção Europeia de UWF, o Grupo continua a realizar cerca de 60%
das suas vendas de papel em produtos premium, quer nessa região quer no conjunto das suas vendas.

De salientar, de novo, o crescimento das marcas próprias do Grupo de 3% no Mundo e de 4% na Europa. O
Navigator, em particular, teve um crescimento de 5% globalmente e de 7% na Europa, atingindo patamares de
crescimento, penetração e reconhecimento de marca ímpares na indústria. Assim, as marcas próprias do
Grupo sedimentaram o seu papel de factor de estabilidade e rentabilidade para o Grupo, representando cerca
de dois terços do seu volume de vendas de papel.
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2.2 Pasta BEKP

A estabilidade do mercado da pasta de eucalipto que se verificou ao longo do 4º trimestre de 2013 prolongouse para o 1º trimestre de 2014, contrariando assim o efeito do arranque no Brasil, em finais de Dezembro de
2013, de uma nova unidade produtiva de grande dimensão.

Apesar deste aumento da oferta de pasta de eucalipto, a média trimestral do preço de referência PIX para a
Europa posicionou-se nos USD 768, ligeiramente abaixo da média do último trimestre de 2013, que foi de USD
770. Devido à depreciação relativa da moeda norte americana, esta estabilidade de preços em USD não se tem
reflectido na correspondente evolução em Euros.

Evolução Mensal do Preço PIX Europa - BHKP
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Sem nunca ter atingido, ao longo do trimestre, o preço anunciado de USD 820 a partir de 1 de Janeiro de 2014,
o mercado beneficiou mesmo assim do atraso no arranque de alguns projectos de novas capacidades, bem
como do excelente início de ano no mercado chinês.

Sendo o mercado chinês, desde há alguns anos, o principal impulsionador do lado da procura, o facto das
importações de pasta terem atingido montantes significativos nos dois primeiros meses do ano, e sobretudo
em Janeiro, tornou-se um factor importante para a manutenção do ciclo de estabilidade que vinha do
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trimestre anterior.

A divulgação de indicadores que apontam para uma certa melhoria da situação macroeconómica global
poderá ter consequências positivas na actividade papeleira e, também, aliviar a política de desvalorização
cambial das respectivas moedas que alguns países emergentes com papel de relevo na produção de pasta têm
adoptado, o que poderá influenciar positivamente a robustez do mercado.

O volume de vendas de pasta BEKP do Grupo no 1º trimestre de 2014 aumentou cerca de 5% em relação ao
período homólogo de 2013.

Em termos de vendas de pasta BEKP por segmentos papeleiros, verifica-se que o Grupo mantém a sua posição
no segmento de papéis especiais, indubitavelmente o de maior valor acrescentado, que continuam a
representar mais de 60% do seu volume de vendas no 1º trimestre de 2014.

Em termos de vendas por destino geográfico, constata-se que o Grupo vendeu a grande maioria do volume
nos mercados europeus, onde se posicionam as empresas papeleiras de maior qualidade e exigência técnica e
nas quais as qualidades intrínsecas da pasta globulus por si produzida geram importantes acréscimos de valor.

2.

DESENVOLVIMENTO

O projecto integrado de produção florestal, de pasta de celulose e de energia que a Portucel tem vindo a
desenvolver em Moçambique está agora numa fase de preparação do crescimento acelerado das operações
florestais.

Nesta nova fase, e tal como já referido em divulgações anteriores, incluiu-se a realização do EIAS (Estudo de
Impacto Ambiental e Social), cujos relatórios preliminares estão em fase de conclusão, para dar início ao
processo de consultas públicas e de aprovação.

O reforço da sustentabilidade das operações florestais passa pelo planeamento e desenvolvimento de projetos
de inclusão das comunidades locais, implementação dos respectivos investimentos e fomento do tecido
empresarial associado ao projecto. Nesse sentido, a Portucel Moçambique está a trabalhar com a IFC,
International Finance Corporation, instituição do grupo do Banco Mundial, na sequência do acordo de
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cooperação assinado em Outubro de 2013. Esta colaboração com a IFC vai ampliar o impacto dos
investimentos da Portucel no desenvolvimento sustentável de Moçambique e na criação de oportunidades
partilhadas de crescimento nas zonas concessionadas e reflete também o empenho do Grupo no
desenvolvimento das plantações florestais em Moçambique de acordo com as normas internacionais mais
exigentes em matéria ambiental e social.

Neste contexto de desenvolvimento inclusivo, na atual campanha agrícola, a Portucel Moçambique instalou
cerca de 300 hectares de campos de demonstração com culturas essenciais à segurança alimentar, como o
milho, a soja e o feijão.

Está a iniciar-se a construção do primeiro viveiro dedicado do Grupo em Moçambique, destinado a produzir as
plantas selecionadas durante a fase de ensaios que tem vindo a ser desenvolvida.

O projecto integrado de produção florestal, de pasta de celulose e de energia está avaliado em 2,3 mil milhões
de dólares e prevê a criação de cerca de 7.500 postos de trabalho e um volume de exportações, em ano
cruzeiro, de cerca de 1.000 milhões de USD.

3.

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Em 31 de Março de 2014, a dívida líquida remunerada totalizava € 251,6 milhões, uma diminuição de € 55,4
milhões em relação ao final do ano de 2013. Este montante de geração de caixa foi obtido não obstante ter
ocorrido no primeiro trimestre um conjunto de desembolsos não recorrentes. A variação do fundo de maneio
acabou por ser favorável, o que, aliado a um baixo nível de investimento, contribuiu para uma geração de um
valor relevante de Cash Flow Livre, que suporta a trajectória de redução da Dívida Líquida.

Em 2013, a Portucel procedeu a uma emissão de € 350 milhões de obrigações nos mercados internacionais,
pelo prazo de 7 anos, que lhe permitiu refinanciar o montante elevado de dívida que se venceu nesse ano e,
simultaneamente, alongar significativamente a maturidade média da dívida do Grupo e reforçar de forma
relevante o seu nível de liquidez.
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No seguimento destas operações financeiras, o Grupo apresentava no final do primeiro trimestre
disponibilidades no montante de € 580,3 milhões e, ainda, linhas contratadas e não utilizadas de cerca de € 20
milhões em empréstimos bancários e € 50 milhões em papel comercial.

A dívida bruta de longo prazo do Grupo em 31 de Março de 2014 situava-se em € 612,2 milhões, ascendendo a
dívida com prazo de vencimento inferior a 1 ano a € 219,7 milhões.

A autonomia financeira no final de Março era de 52,9% e o rácio Dívida Líquida / EBITDA era de 0,7,
indicadores que traduzem uma boa solidez financeira e que se situam entre os níveis mais baixos verificados
neste sector de actividade.

4.

MERCADO DE CAPITAIS

Depois de uma evolução bastante positiva ao longo de 2013, os mercados de capitais arrancaram o novo ano
com um desempenho misto e mais modesto, tendo sido excepção, pela positiva, a praça da Euronext Lisbon.
De facto, com um ganho de 16%, o PSI20 destaca-se claramente das suas congéneres, igualando, no 1º
trimestre, a valorização obtida ao longo do ano anterior. Os índices das praças de Madrid, Euronext 100 e Paris
obtiveram também desempenhos positivos, com um ganho de 4,3% no caso espanhol e 2,7% e 2,2% nos
restantes. Do lado mais negativo, salienta-se a bolsa de Londres, com uma quebra de 2,2%.

No sector de pasta e papel, o desempenho no mercado de capitais foi também misto, com as empresas
produtoras de pasta da América Latina a reflectir de forma negativa nas suas cotações as incertezas
relativamente ao impacto das novas capacidades no mercado.

Neste contexto, o desempenho das acções da Portucel ao longo dos três primeiros meses do ano destaca-se
pela positiva. Depois de encerrar o ano de 2013 com um ganho de 27,6%, os títulos da Portucel iniciaram o ano
de 2014 a transaccionar acima dos 3,00 €, registando um preço máximo de 3,307€ em Março, e acumulando
uma valorização no final do trimestre de 13,5%. O preço de fecho do trimestre ficou perto do valor máximo
registado, situando-se em 3,303€/acção.
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Portucel vs. Índices Europeus em 2014
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6.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Os principais indicadores económicos continuam a apontar para o fortalecimento do crescimento económico
nas economias mais desenvolvidas, sustentado por políticas monetárias ainda expansionistas e políticas fiscais
menos restritivas em alguns países. Nos mercados emergentes o cenário é menos favorável, persistindo
algumas fragilidades internas, recentemente acentuadas pelas movimentações de capitais resultantes da
anunciada diminuição dos estímulos monetários nos Estados Unidos, que poderão limitar o desenvolvimento
destas economias.

Na Zona Euro a recuperação económica deverá prosseguir, embora a um ritmo mais lento do que em outras
economias e de forma assimétrica. Não obstante esta evolução positiva, o desemprego na Zona Euro mantémse persistentemente elevado e a inflação mantém-se muito baixa, não estando totalmente afastado um
cenário deflacionista.

Nos Estados Unidos, verifica-se uma recuperação mais forte e sustentada, reflexo do aumento da procura
interna e fortalecimento do mercado de trabalho, suportado em ganhos de produtividade, num preço da
energia francamente competitivo e numa política fiscal menos restritiva. O impacto na economia da
diminuição dos estímulos monetários já anunciados pela Reserva Federal Americana constitui o maior factor
de incerteza.

Na China, a actividade económica deverá continuar forte, apoiada pelo previsível aumento da procura nos
mercados desenvolvidos. No entanto, políticas de crédito e de investimento mais restritivas e alguma
dificuldade em transitar para um modelo de desenvolvimento mais suportado na procura interna, deverão
limitar o crescimento económico e colocar alguma incerteza no desenvolvimento futuro.

Neste enquadramento, o mercado de pasta BEKP tem-se mostrado bastante resiliente. Os dados mais
recentemente divulgados apontam para a manutenção de uma forte procura por parte da China. A
significativa diferença de preços que se verifica entre a pasta de fibra longa e a pasta de fibra curta tem
provocado um efeito de substituição em favor desta última e alguns projectos de aumento de capacidade na
América Latina sofreram algum atraso, factores que deverão sustentar o mercado num futuro próximo. A
médio prazo, um significativo aumento da capacidade de produção de papel tissue e o encerramento e
conversão de unidades de produção de pasta, nomeadamente na China, deverão contribuir para manter o
dinamismo que se tem verificado neste mercado. No entanto, alguma incerteza quanto à evolução da
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economia chinesa e do mercado de papel em termos gerais, o arranque das novas capacidades de pasta
previstas para 2014 e 2015 e a evolução da relação cambial directa entre o euro e o dólar, são factores que
poderão impactar a oferta e a procura de pasta BEKP.

No mercado de papel UWF, mantêm-se as perspectivas de ligeira recuperação. Os três primeiros meses do ano
evidenciaram um nível de encomendas encorajador e o arranque do segundo trimestre está a confirmar essa
tendência.

Nos próximos meses, no entanto, deverá assistir-se a algum endurecimento das condições de mercado,
associado a factores de sazonalidade e ao aumento da actividade dos produtores asiáticos em diversas áreas
geográficas.

Setúbal, 23 de Abril de 2014
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